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Pálfy tanácsnok szerdán 
megindítja a békéltető tárgyalásokat 

a kendergyári sztrájk ügyében 
Kedden külön-külön informálódott a szemben álló felekíől 

• (A Délmagyarország munkatársától.') A 
Kenderfonógyár 750 munkásának sztrájkja vál. 
Itozatlanul tovább tart. Kedden azonban dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester kezdeménye-
zésére megtörténtek az első lépések, hogy a 
(szemben álló feleket közelebb hozzák egy-
máshoz. Ismeretes, hogy a polgármester a 
hétfői tanácsülésen szóvátette a sztrájk ügyét 
|és kijelentette, hogy a városnak szociális kö-
telessége a békéltető tárgyalások kezdeménye-
zése. A polgármester meg is bizta dr. Pálfy 
József tanácsnokot, hogy kérje magához közös 
megbeszélésre a gyár vezetőségét és a mun-
kásság képviselőit és igyekezzék közöttük 
megegyezést létesíteni. 

Dr. Pálfy József kormányfőtanácsos, tanács-
took a megbízatásnak eleget téve, kedden dél-
előtt magához kérette Lájer Dezső párttitkárt, 
(akivel informáltatta magát a sztrájk állásá-
ról és a munkásság álláspontjáról. Később 
Pálfy tanácsnok tárgyalt Wimmer Fülöppel, 
a Kenderfonógyár alelnök-vezérigazgatójával 
rés Faragó Lajos igazgatóval, akik viszont el-
mondották a sztrájk kitörésének lapunk hasáb-
íjain ugyancsak általuk ismertetett történe-
tót és azt, hogy szerintük mi robbantotta ki 
ö sztrájkot. 

Közös tárgyalásra nem került a sor, mert 

Pálfy tanácsnok egyelőre mindkét felet kü-
lön-külön akarta meghallgatni. Minden való-
színűség szerint a helyzet szerdára ugy fog 
alakulni, hogy 

Pálfy tanácsnok a békéltető tár-
gyalásokat is megindíthatja. 

A sztrájkoló munkásság bizakodva várja a 
tárgyalások eredményét. A szakszervezeti bi-
zottság élelmezi a munkásokat, akik a Munkás-
otthonban kapják meg ebédjüket és vacsorá-
jukat. A békéltető tárgyalások megkezdésére 
vonatkozólag kérdést intéztünk dr. Pálfy Jó-
zsef tanácsnokhoz, aki mindenek előtt kijelen-
tette, hogy nem az iparhatóság közvetíti a 
tárgyalásokat, amint az egyik lap tévesen irta, 
hanem ő, mint akit a polgármester megbízott 
a tárgyalások lefolytatásával. A továbbiakban 
elmondta dr. Pálfy, hogy kedden meghall-
gatta a feleket és szerdán is előbb még infor-
matív jellegű megbeszéléseket fog folytatni, 
mielőtt közös tárgyalásra ülne össze a felek-
kel. 

— Ugy látom, hogy közeledés 
létrehozása nehéz dolog lesz 

— mondotta a tanácsnok —-, de bízom abban, 
hogy mégis meg fogjuk találni az alapot a 
megegyezésre. 

Kétévi keresés után 
Budapesten elfogták Mikes-Menhes Oltót, 

a kendergyár sikkasztóját 
Két vásárhelyi detektív ismerte fel véletlenül a Rákóczi-uton — Mikes utja Szegedtől 

Fiúméig, szökése a rabkórházból 

H ó n a p o k ó t a b u j k á l ! B u d a p e s t e n * 
(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-

nap délelőtt Budapesten két detektív, akik a 
vásárhelyi trafikbetörés tetteseinek elfogatá-
sára utaztak fel Budapestre, a Rákóczi-uton 
sétálva 

felismerték és letartóztatták Mi-
kes-Menhes Ottót, a szegedi ken-
derfonógyár volt tisztviselőjét, 

akit sikkasztás miatt évek óta köröz a szegedi 
ügyészség. Mikes-Menhes Ottó kopottas ru-
hájában idegesen futott végig a pesti ucca 
forgatagában. A két vásárhelyi detektív ide-
genül sétált a népes uccán, amikor az egyiknek 
véletlenül nekiment Mikes Ottó. Csak ugy 
ügyetlenül, zavartan félrelökte és bocsánatot 
motyogott. | 

— Nem tud vigyázni! — szólt rá a detektív 
és jobban megnézte az ügyetlen járókelőt. 

— Hiszen ez Mikes Ottó! — kiáltotta a de-
tektív, aki Mikest még Vásárhelyről ismer-
te és emlékezett rá, hogy ellene az ügyészség 
köröző levelet adott ki. 

Mikes Ottó zavarában futásnak 
eredt. 

De a detektív a következő pillanatban már 
galléron ragadta, majd előállította a főkapi-
tányásgra, ahol Mikes bevallotta, hogy 

több mint féléve tartózkodik Buda-
pesten. 

Mikes elfogatásáról azonnal értesítették a sze-
gedi rendőrséget is. 

Dr. Papp Menyhért rendőrkapitány, a bűn-
ügyi osztály vezetője a telefonértesítés után 
azonnal intézkedett, hogy 

Mikest Szegedre hozzák. 
Két detektív utazott fel érte Budapestre, akik 
a régóta körözött szélhámossal előrelátható-
lag szerdán délelőtt Szegedre érkeznek. 

Mikes-Menhes Ottó elfogatásival egyenlőre 

egy érdekes szélhámos karrier fejeződött be. 
A jó családból származó, érettségizett fiatal-
ember Temesváron, majd Makón volt tiszt-
viselő és innen jött Szegedre. Itt a kender-
fonógyárban kapott szerény állást. 1925-ben 
megnősült. Vásárhelyről egy kereskedő leányát 
vette el. Ez időtől kezdve Szegeden kávéházba, 
majd színházba kezdtek járni. 

Mfkes gavallérosan költekezett, 
kártyázott. 

Nap-nap után más ruhában jelent meg a kávé-
házakban és ugyanakkor felesége is ujabb és 
ujabb estélyi ruhákban pompázott. Ismerő-
seik előtt természetesen feltűnt Mikesék köl-
tekező életmódja. A határozott fellépésű és 
bohém allűrökkel szédítő Mikes Ottó azonban 
nagyon egyszerű és valószínűnek látszó ok-
kal magyarázta költekező életmódját: 

— Tudjátok örököltem, — mondotta irigy-
kedő ismerőseinek. Ha vége lesz az örökségnek, 
leszek én még kisebb legény is — sóhajtotta 
mulatozás közben.. 

Közben azonban a gyárban is kezdték 
figyelni Mikes Ottót. A gyárban ugyanis meg-
tudták, hogy Mikes felesége egészen szegény 
leány és Vásárhelyen 

mit sem tudtak arról, hogy Mi-
kesék örököltek volna. 

A gyárban rovaucsolást rendeltek el Mikes 
osztályában. A rovancsolás eredménye meg-
döbbentő volt. Kiderült, hogy 

Mikes csekken nagyobb össze-
geket küldött át Vásárhelyre, 
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a T i t o k z a t o s f u t á r * 
Azonkívül: . 

Az amsterdami olympiászról készült 
utolsó felvételek. 
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noha abban az időben a gyárnak nem vol. 
tak olyan vásárhelyi ügyfelei, akiknek pénz 
járt volna. A házi vizsgálatot azonban Mikes 
megsejthette, mert másnap nem jelentkezett 
hivatalában• A gyár igazgatósága erre feljelen-
tést tett Mikes ellen, aki azonban ekkor már 

megszökött Szegedről. 
A megindult rendőri nyomozás során ezután 

megállapították, hogy Mibes ugy követte el a 
sikkasztásokat, hogy anyósának nevére Vásár-
helyre több alkalommal csekken pénzeket kül. 
dött• Mikes felesége a pénz átküldése idejére 
mindig átutazott Vásárhelyre és édesanyja he-
lyett ö vette át a pénzt a levélhordótól. Mi-
kes mintegy 

200 millió koronát küldött ál 
Vásárhelyre. 

A kenderfonógyár később keresetet indított a 
postatakarékpénztár ellen. A kereset szerint 
\a kárt a posta okozta, mivel a pénzeslevélhordó 
a postai értékküldeményeket nem a címzettnek, j 
hanem a címzett leányának kézbesítette. A1 

törvényszék a postatakarékpénztárt el is ma-
rasztalta és megállapította, hogy 

a posta nem Járt el előírássze-
rűen, 

amikor az értékküldeményeket nem a cím-
zettnek adta á t A tábla nemrégiben a tör-
vényszék határozatát megváltoztatta és ki-
mondotta, hogy a postát nem lehet c kérdés-
ben elmarasztalni, mivel a kárt tulajdonkép-
pen Mikes okozta. "„ .. 

Mikes-Menhes Ottó a szökésre már régeb-
ben készült Amint megállapították, neki Olasz-
országba, feleségének Ausztriába szóló útlevele 
volt Mikes felesége nem utazott el férjével és 
a szökés idején nem is tudott férje tartóz-
kodási helyéről. Mikesről hosszabb ideig nem 
tudott semmit a szegedi ügyészség, mig egy-
szer arról kapott értesítést hogy 

Mikes Fiumében tartózkodik. 
Az ügyészség Mikes azonnali letartóztatását 
és kiadatását kérte a fiumei hatóságoktól. Mi-
kesné ezidőben érkezett meg Fiumébe és ami-
kor megtudta, hogy férjét letartóztatták, 

kétségbeesésében öngyilkos lett. 
Mikesről ezután hosszabb ideig semmi hír 

sem hallatszott. A mult év elején a szegedi 
ügyészség ismét megsürgette kiadatását. Fiú-
méból ekkor az a válasz érkezett hogy 

Mikes tüdőbeteg és az ottani rab-
kórházban helyezték eL 

Félévvel ezelőtt a szegedi ügyészséget azután 
arról értesítették, hogy 

Mikes Fiúméból is megszökött. 
Amint most már megállapítható, Fiúméból 

Budapestre utazott és ott próbált uj egzisz-
tenciát teremteni. 

Mikest letartóztatása után a budapesti rend-
őrségen kihallgatták, de kihallgatása eredmé-
nyéről még nem érkezett Szegedre jelentés. 
Részletes kihallgatását a szegedi rendőrségen 
fogják lefolytatni. 

Olga Cseitova ítél a Dnyeszter nagy tilmje: 

október 17, ?8án, szerdán és csütörtökön a Korzó Moziban. 
Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor. Vasár* és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


